
 

 

 

  

 

 فاروق اعظم نامهزندگي

  عمر بن خطاب
 

 

 

 
 مؤلف: 

 محمد كامل حسن الحامي

 

 

 

 

 مترجم: 

 مولوي غالم حيدر فاروقي
 



 

 
 

 

سنت اهل مجازی کتابخانه – بوک سنی  
www.SunniBook.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sunnibook.net/


 

 زندگینامة فاروق اعظم عمر     3 
 

 

 

 

 



 فهرست مطالب

 5 ................................................................................................................. مترجم پیشگفتار

 7 ................................................................................................................... مؤلف يمقدمه

 8 .................................................................. جاهلیت عصر در عنه اهلل رضى الخطاب بن عمر

 11 ............................................................. عنه اهلل ضىر عمر حضرت انگیزشگفت شجاعت

 17 ............................................................. !ترسدمي عنه اهلل رضى عمر حضرت از شیطان

 18 ....................................... :ترسیدندمي عنه اهلل رضى عمر حضرت از عموم طور به زنان

 23 .................................................... !گیردمي قصاص خودش از عنه اهلل رضى عمر حضرت

 25 ...................................... عنه اهلل رضى عمر حضرت پسر عبدالرحمن انگیزغم يحادثه

 29 ........................................................................ عنه اهلل رضى عمر حضرت شفقت و رحم

 31 ............................................................................................................. يهودي پیرمرد

 32 .............................................................................................................. كودك گريه

 32 ........................................................... عنه اهلل رضى عمر حضرت مزاح و طبعي خوش

 35 ....................................................................................... الهام فهمیدن و  عمر حضرت

 40 .......................................................... اسالم ظمتع و عزت و عنه اهلل رضى عمر حضرت

 42 ....................................................... شودمي آگاه شهادتش از عنه اهلل رضى عمر حضرت



 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 گفتار مترجمپيش

 ،ین اينن مجموعنه  هاي بزرگان اسالم است كه از بكتابي از مجموعه كتاب ياين ترجمه

بسیاري را در سیرت هاي ام، زيرا من كتابرا انتخاب كرده رضى اهلل عنه كتاب حضرت عمر

گینرا و  اليي داشته اند و بعضي ديگنر بینان  ام كه بعضي از آنها فكر و انديشه بابزرگان خوانده

اينهنا  بعضي اخالص بااليي و بعضي آثار بزرگي از خود بجا گذاشنته انند، منن در بنین همنه      

 نیافتم. رضى اهلل عنه شخصي را كه جامع و داراي همه اين صفات باشد جز حضرت عمر

رضنى اهلل   بینیم كه حضنرت عمنر  خوانیم ميو علماي اسالم را مي ءوقتي كه سیرت فقها

بیننیم كنه اسنم    خنوانیم مني  مني وقتي كه سیرت مبلغین اسنالم را   ،آنها قرار داردرأس در  عنه

وقتي كنه سنیرت افنراد نابغنه را     و ،خوردچشم مي آنها بهرأس در  عنه رضى اهلل حضرت عمر

 .در صدر آنها قنرار گرفتنه اسنت    رضى اهلل عنه كه اسم حضرت عمر بینیممي كنیمميمطالعه 

جامع همه صفاتي است كه مردان بزرگ جهان بنه تنهنايي داشنته     رضى اهلل عنه حضرت عمر

 هاي جهان اسالم. ابغهبر و پیشوايي است براي همه ناو ره .اند

شنده اسنت و هنر قندر در     تنللیف  كتابهاي بسنیاري   رضى اهلل عنه در مورد حضرت عمر

كنران  اي از دريناي بني  گفته شود يا كتاب نوشته شود قطرهمورد اين بزرگ مرد اسالم سخن 

 خواهد بود. 

گاني پنذيرد، همنننان تفكنر در زنند    نديشه در طبیعت پهناور پاينان نمني  همان گونه كه ا

نیز با همه تكنرار و تعمنه هرگنز ننه      رضى اهلل عنه نظیر چون عمر بن خطابهاي بيشخصیت

 گیرد. گردد، و نه پايان ميميفرسوده 

مرداني به ياد ماندني در تناري    ،مرداني كه تاثیرات عمیقي در مجاري حوادث داشته اند

يكي از اين مردان  ى اهلل عنهرض حضرت عمر كند،ميبشريت هستند كه تاري  به آنها افتخار 

بزرگ تاري  است كه مفهنوم آينه اسنتخالر در زمنان ايشنان تيقنه پیندا كنرد و در زمنان          

 دان تاري  مدفون شدند. قدرت زورگو براي همیشه در زباله خالفت ايشان دو ابر

رضنى اهلل   به همین خاطر است كه دانشمندان و نويسندگان پیرامون تاري  حضرت عمنر 

 رضنى اهلل عننه   ت به تاري  خلفاي ديگر كتابهاي بیشتري نوشته اند، زيرا حضرت عمرنسب عنه
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يش ين   افه نظر وسیعتري داشت، و در زمنان خنو   نسبت به اكثر اهل زمان خويش عالمتر و

در آن  دادمني ي اسالمي رخ رفت و هر موضوعي كه در جامعهمجتهد درجه اول به شمار مي

او اطمیننان كامنل داشنتند، زينرا در هنید منوردي مصنليت        ي أرو منردم هنم بنه     دادمينظر 

و فقن  بخناطر رضناي خندا و خینر و صنالح مسنلمین عمنل          دادمني شخصي را مدنظر قرار ن

با وجود آنكه حكمرواي امپراطور بزرگ جهان آن روز بود مانند ي  فقیر زنندگي   .كردمي

معنني  اشت و ي  زاهد به تمنام  و هید گونه رغبتي به دنیا و رفاه و آسايش دنیوي ند كردمي

كه او را در عدالت ضنرب المثنل و    يكي از عواملي بود رغبتي او به دنیابود، و اين زهد و بي

ز زبانزد خاص و عام ساخته بود و در اجراي عدل و انصار همه مسلمانها نزد او برابر بودند، ا

بنین  دسنتورات الهني    گیرد تا منردم بداننند در اجنراي   فرزندانش در حضور مردم قصاص مي

گذارد و به همین خاطر نام اين شخصیت بزرگ در تاري  اسالم خودش و ديگران فرقي نمي

 جاويدان مانده است. 

 سالم غالم حيدر فاروقيخادم اإل

 هن ش 18/4/80بیرجند 

 هن ق 17/4/1422مطابه با 



 مؤلف يمقدمه

از منردان   يكي را  عنهرضى اهلل حضرت عمر شخصیت واال و ارزشمند دانشمندان غربي

 فالسنفه و علمناء و منورخین    ،داننند مني و يكي از بزرگترين مردان دنیاي اسالم  آور عربنام

همتاي او اتفاق نظر دارند و معتقدند كنه اينن   نظیر و بيمشرق زمین نیز در مورد شخصیت كم

مورد احدي  و در اجراي احكام دين در كردميمرد بزرگ در تمام كارهايش حكیمانه رفتار 

گذشت و سهل انگاري نداشنت. ))حكاينت مجنازات فرزنندش كنه بنر او حند جناري كنرد          

  .معرور است((

كنرد و ارزش واقعني هنر انسناني را     مني حضرت عمر احساس مردم را بنه خنوبي درك   

، كنار و  كنرد مني د و شب و روز بدون هید گوننه چشنم داشنتي بنراي اسنالم تنالش       یفهممي

وح دردمندش بود. اين مرد يكي از ستارگان درخشان اسالم است خدمت براي مردم شفاي ر

ايشان ادا كنیم نیاز به نوشتن چندين جلد كتاب داريم  يبارهكه اگر بخواهیم حه مطلب را در

نظینر باشند،   بتواند تا حدي معنرر اينن شخصنیت بني    و در اين مختصر ما تنها به مواردي كه 

ش در تناري  اسنالم غینر قابنل     ش وجوداست كه ارز ييزيرا او گوهر گرانبها اكتفا كرده ايم

  تصور است.

 ))خدا را بر اعمال خودمان ناظر مي گیريم((. 

 



 در عصر جاهليت رضى هللا عنه عمر بن الخطاب

هناي اسنالم اسنت و    از بنارزترين و بزرگتنرين شخصنیت    رضى اهلل عنه عمر بن الخطاب

ََأ»او را نابغه لقنب داده و فرمنوده:    وسلم صلى اهلل علیه وآله اولین مردي است كه پیامبر أََ  ْ فَملَم
أالنَّاِسأيَمف ِريأفَمر يَه أ َقرِيًّاأِمن  ام كه قدرت انجنام دادن كارهناي او را   اي را نديده)من هید نابغه «َعبم 

 ]بخاري و مسلم[ .داشته باشد(

و به قبیله بني عدي منسوب است كنه اينن طايفنه از بزرگنان      رضى اهلل عنه حضرت عمر

قريش بودند. از نظر ظاهري گفته شده كه قد بلندي داشت بطنوري كنه وقتني     يقبیلهاشرار 

هناي كشنیده داشنت، نینروي     مركبي است و بدن نیرومنند و شنانه   گويي سوار بر رفتميراه 

نوشت بطوري كه بعضي ميو  كردميدست چپ و راستش مساوي بود و با هر دو دست كار 

هاي نافنذ و بزرگني داشنت و در بنین     چپ دست بوده است، چشموي  كه اندمورخین نوشته

 مردها كمتر كسي بود كه قدرت تیز بیني او را داشته باشد. 

نوشیده سیاري از مردم آن دوران، شراب مي: در زمان جاهلیت مانند بگويندمي نمورخی

دل منردم  و با وجود آن در همان زمان نیز با داشتن توانايي جسنمي و هیبنت ظناهري كنه در     

، مردي خیرخواه و در اجراي عدالت و حنه طلبني مشنهور بنوده     كردميايجاد ترس و رعب 

 است. 

نقنل شنده اينن     رضى اهلل عننه  هايي كه قبل از اسالم در مورد حضرت عمريكي از لطیفه

است كه: روزي از آرايشنگري خواسنت تنا موهناي سنرش را كوتناه كنند، در آن زمنان بنه          

آن حضرت  و هنگامي كه كوتاه كردن موها به پايان رسید گفتندمي آرايشگر حجامت كننده

ي آرايشگر نگريست، آن مرد پنداشت كه موهاي سنر  اي كرد و با نگاه نافذش به چهرهسرفه

درنگ بر زمین افتاد، از ترس نتوانست چیزي بگويد و بي ايشان را خوب كوتاه نكرده است و

و را به هوش آوردند و آنگناه حضنرت او را آرام   آن حضرت و همراهانش با سعي و تالش ا

 پنجاه درهم به او بدهند. كرد و با نرمي و لطف دستي بر شانه اش كشید و دستور داد 

در ابتنداي   بنود، چنانننه   يامور ظاهرتوجهي به بي يكي از مياسن اخالقي آن بزرگوار

كنه بنا گذاشنتن     كنرد يمن و سنعي ن  دادمني جواني موهاي سرش ريخته بود اما اهمیتي به آن ن

لباسنش نینز   ، به زيبايي داشتميعمامه آن را بپوشاند، بلكه بیشتر اوقات عمامه را از سرش بر 
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كوشید، نقل شده است كه پیش از اسالم و بعند  ، اما در مورد نظافت آن بسیار ميتوجه بودبي

سنا بنود، بنويبه بعند از     پوشید و پیوسته نسبت به دنینا پار سالم لباسهايي به رنگهاي تیره مياز ا

در بین ورزشها بنه   كه خالفت را به دست گرفت. رضى اهلل عنه حضرت ابوبكر صديهوفات 

كشنتي   ءاو و خالد بن ولید در مسابقه ءزيادي داشت و بیشتر مورخین به مبارزه ءكشتي عالقه

تنرك  اشاره كرده اند كه نتیجه به نفع خالد بود و در اين جريان اسنتخوان پناي آن حضنرت    

، بعضي از مورخین تاثیر منفني اينن   رفتميه مدت زيادي لنگ لنگان راه كبرداشت بطوري 

در ابتداي حكومت خلیفنه دوم   رضى اهلل عنه واقعه را در ذهن خلیفه سبب عزل خالد بن ولید

 خلیفنه پنذيرد، زينرا شخصنیت آن    اساس است و عقل سلیم آن را نمي. اين ادعاي بيدانندمي

از آن است كه چنین ماجرايي سبب عزل يكي از فرماننداران شنده باشند، بلكنه     عادل بزرگتر 

اقدام وي براي بر كناري او علتي ديگر دارد كه آن را بیان خواهیم كنرد )در كتابهناي ديگنر    

  .(مترجم - مولف بیان شده است

، او زدمني رزمنده نیرومندي بود كه با هر دو دست شمشیر  رضى اهلل عنه عمر بن خطاب

نند  كردمني و خالد در ابتداي ظهور دعوت پیامبر از مخالفان اسنالم بودنند و هنر كندام آرزو     

روايتي را در اين مورد نقل كرده است كنه:   رضى اهلل عنه ابن اسياق .پیامبر را به قتل برسانند

حضرت عمر قبل از اينكه دين اسالم را بپذيرد تنفر شنديدي نسنبت بنه پینامبر و دينن جديند       

اي از مردان و زنان مسلمان در منزلي اني به اوج خود رسید كه شنید عدهن نفرت زمداشت، اي

 شنود مني نزدي  صفا جمع شده و به تالوت آياتي از قرآن كنريم كنه توسن  پینامبر قرا نت      

، حضنرت  صلى اهلل علیه وآلنه وسنلم   ، در اين اجتماع ))حمزه عموي پیامبردهندميگوش فرا 

(( حضنور داشنتند. او در حنالي كنه     رضى اهلل عنه ابوبكر صديهو حضرت  رضى اهلل عنه علي

گرفته بود به طرر داراالقم كه مسلمانان براي عبادت دور هم جمع شده بودند بدست شمشیر 

 روي؟ داشت او را ديده و پرسید كجا مي عبداهلل نام بنروانه شد. مردي كه نعیم 

بنا صنداي بلنند فريناد زد      دكنر مني در حالي كنه عصنباني بنود و بنه طنرر مننزل نگناه        

عقل يش تفرقه ايجاد كرده، و ما را بيميمد را كه از دينش برگشته، و در بین قر خواهممي))

 ي ما را دشنام داده است بكشم!!((نامیده و از دين پدرانمان عیب گرفته و معبودها
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ز شننیدن  نعیم مرد دالور بود و افراد قبیله قريش برايش احترام خاصي قايل بودنند پنا ا  

اي؟(( حضرت عمنر كنه انتظنار شننیدن چننین      خود شدهاين سخنان گفت: ))آيا مغرور نفا 

 زني؟ ا تعجب پرسید: چرا اين حرر را ميسخني را نداشت ب

نعیم با ليني تهديد آمیز گفت: آيا خانندان عبند مننار پنا از كشنتن ميمند خواهنند        

 گذاشت كه بر روي زمین راه بروي؟ 

شمشنیر را ميكنم    ءگرفته بود به اين تهديد نیز توجهي نكنرد، دسنته  او كه تصمیمش را 

فشرد و با قدمهاي كشیده به طرر خانه اي كه ميل اجتماع مسلمانان بنود حركنت كنرد، در    

اين هنگام خداوند متعال اين عبارت را بر زبان نعیم جاري ساخت و او با ليني تمسنخر آمینز   

ر كشتن ميمد باشي به میان افراد خانواده ات برگردي فرياد زد: بهتر است پیش از آنكه به فك

و آنها را اصالح كني! پا از شنیدن اين سخنان عمنر از تصنمیمش منينرر شنده، ايسنتاد و      

 منظورت چیست؟  :اي درهم كشیده پرسیدا از روي شمشیر برداشت و با چهرهدستش ر

 كدام خانواده من؟ 

وهرش مسلمان شده اند و از دينن ميمند   خواهرت فاطمه و ش دانيمينعیم گفت: مگر ن

 ؟ كنندميپیروي 

آننه را كه شنیده، برايش باور كردني نبود، به فكر فرو رفت  رضى اهلل عنه حضرت عمر

چگونه اين موضوع اتفاق افتاده اسنت؟ آينا خنواهرم و همسنرش فرينب       :و از خودش پرسید

جديد شده اند؟ اين نننگ بزرگني   ميمد را خورده و معبودهايشان را انكار كرده و تابع دين 

آيا آن دو نفر در همین منزل  :براي او و خاندانش بود! در حالي كه بشدت عصباني بود پرسید

 همراه با فريب خوردگان هستند؟ 

تنو   ءنه من پیامبر و يارانش را ديدم كه وارد منزل شدند اما اعضناي خنانواده   :نعیم گفت

 در میان آنان نبودند. 

پا از شنیدن اينن سنخنان، خشنمگین و ناراحنت بنه طنرر        اهلل عنه رضى حضرت عمر

  .فشردي شمشیر را ميراه افتاد، در حالي كه مرتب دستهخواهرش به  ءخانه



 رضى هللا عنه  انگيز حضرت عمرشجاعت شگفت

ا او پنا  از اهمیت خاصي برخوردار است، زير رضى اهلل عنه اسالم آوردن حضرت عمر

همتا شد كه تاري  عرب آن ليظات گران قندر  نظیر و دالوري بيمان بياز مسلمان شدن قهر

 را براي امت اسالمي ثبت كرده است. 

رضنى اهلل   مورخین روايات مختلفي در مورد علل و شرايطي كه باعث شد حضرت عمر

م آننه را ابن اسياق پیرامون دهميبه دين اسالم مشرر شود بیان كرده اند و من ترجیح  عنه

مساله ذكر كرده نقل كنم، اين روايت متمم آن مطلبي است كه در فصل سابه اين كتاب اين 

 ذكر كرديم. 

انگیز خواهرش مانند روز هیجان ءبه سوي خانه رضى اهلل عنه حكايت رفتن حضرت عمر

دو مناجرا  است كه شايد پر شورتر از رفتن او به صفا براي حمله به مسنلمانان باشند زينرا اينن     

 ي اسالم آوردنش را فراهم كرد.ي او گذاشت كه زمینهواني در روحیهتاثیر فرا

 ادامه داستان:

را رها كرد و با گامهاي استوار به سوي خانه خواهرش به راه افتناد تنا    رضى اهلل عنه نعیم

 اين ننگ را از وجود قريش و خاندان بني عدي و خودش پاك سازد. 

مسلمانان ام )خباب( كه اسالم را پذيرفته و از فاطمه و همسرش در خانه بودند و مردي بن

توانست قرآن را بخواند، آياتي از سوره ))طه(( را كنه بنر روي پوسنت    نخبه بود و بخوبي مي

، در اين هنگام فاطمنه صنداي گامهناي بنرادرش را شننید      خواندمينوشته شده بود براي آنان 

. ترس شديد وجودش را فرا گرفت، صداي قدمهاي او نزد دوستان و آشنايان شناخته شده بود

 زيرا از مخالفت برادرش با پیامبر و اسالم خبر داشت. 

با ترس گفت: بنرادرم بنه   خباب كه غرق در قرا ت قرآن بود متوجه جريان نشد و فاطمه 

اي را كه آيات قنرآن بنر روي آن نوشنته شنده بنود از      آيد! آنگاه با عجله صيیفهسوي ما مي

همان جا نشست در اين هنگام عمر در حالي كه از شندت  و  هان كردپندست خباب گرفت و 

خشم بر افروخته بود وارد اتاق شد. همه منتظر بودند كه چه واكنشي نشان خواهند داد، او بنه   

ديگران اهمیتي نداد بلكه به طرر خواهرش رفت. در اين موقع خباب از فرصت استفاده كرد 
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ز ي منزل مخفي گرديد. عمر با صدايي بلنند و پنر ا  و براي نجات جانش پشت يكي از ستونها

 اي كه شنیدم چه بود؟ هیبت فرياد زد: اين صداي آهسته

 فاطمه با صدايي لرزان پرسید:

 اي؟ كدام صدا؟ مگر تو چیزي شنیده

افنزوده شند و بنر سنر خنواهرش فريناد زد. تنو        عمنر  از شنیدن اين پاس  بر شدت خشم 

 گويم! من با خبر شده ام كه شما دين ميمد را پذيرفته ايد! داني كه من هرگز دروغ نميمي

سعید و همسرش به هم نگاهي كردند، گويا هنر كندام در جسنتجوي پاسنخي بودنند. او      

 ما مسلمان شده ايم.  ،بليدوباره سوالش را تكرار كرد. همسر فاطمه پاس  داد: 

و شنروع كنرد بنه     به سنوي سنعید رفنت    رضى اهلل عنه با شنیدن اين پاس ، حضرت عمر

 كت  زدن. فاطمه ترسید كه مبادا برادرش از فرط ناراحتي به سعید آسیبي برساند. 

اي را كه آيات قرآن بنر روي آن نوشنته شنده    ين هنگام او فراموش كرد كه صيیفهدر ا

پنهان كرده است، از جا برخاست تا نگذارد كه به شوهرش آسنیبي برسناند دو بنازويش را از    

فت و شوهرش سعید كه روي زمین افتناده بنود برخاسنت. در اينن درگینري      پشت ميكم گر

ضرباتي به سر و صورت فاطمه وارد شد و خون زيادي از بیني و دهانش جاري گشنت، ولني   

شدت خون ريزي اين زن شجاع را نترساند، بلكه سرش را با شنهامت بلنند كنرد، دو قندم بنه      

شني؟  كرش گفت: چرا با شمشیرت ما را نمني دعقب برداشت و فريادي همراه با تهديد به برا

 ايم و به خداي يگانه و پیامبرش ايمان آورده ايم! بله، ما مسلمان شده

نظیر فاطمه ذهن عمر را به خود مشغول كرد. تاكنون سابقه نداشت كه فاطمه شجاعت بي

 با صداي بلند با برادرش صيبت كند. 

و ديد كه خون زيادي از دهان و بیني در اين ليظه نگاهي به صورت خواهرش انداخت 

 ريزد. ش جاري شده و بر زمین ميا

لباسش نیز خون آلود شده بود. حضرت عمر از شجاعت او شنگفت زده شنده، احسناس    

تنر  از سرزنش و عذاب وجدان نیز سنگینكرد كه بايد وجدانش را مالمت كند. اين موضوع 

ن جديد چیست كه براي پینروانش اينن همنه    بود. شايد در اين ليظات از خود پرسید: اين دي
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شجاعت و شهامت به ارمغان آورده است؟ اين چه ديني است كه خواهرم نه تنها به خوني كه 

 ترسد! اه دستیابي به آن از مردن هم نمياز صورتش جاري است توجهي ندارد، بلكه در ر

بنود. و روي   اي افتاد كنه از جننا پوسنت   افكار غرق بود كه چشمش به صيیفه در اين

كه شننیده   اي رابود قرار داشت. فهمید صداي آهستهزمین در ميلي كه خواهرش قبالً نشسته 

 هاي روي آن بوده است. مربوط به خواندن نوشته

بعضني از يناران خنود را     صنلى اهلل علینه وآلنه وسنلم     دانستند كه پینامبر او و ديگران مي

يي از پوسنت ينا برگهنايي از درخنت خرمنا      هنا رده كه آيات قرآن را بر روي قطعهموظف ك

بنويسند، قبل از آنكه تصمیمش را براي برداشتن نوشته عملي كند خواهرش فاطمه متوجنه او  

 شد و با سرعت صيیفه را برداشت. 

يد به من بده خواندمياي را كه : نوشتهگفتميبا صداي آرا رضى اهلل عنه حضرت عمر

چه پیام )ديني( آورده است؟ خواهرش با صداي بلند  ه وسلمصلى اهلل علیه وآل تا ببینم، ميمد

چرا؟ فاطمه با كمال  :كني! برادرش با شگفتي پرسید: هرگز آن را لما نميفرياد زد

  ﴿ :شجاعت و ايمان فرياد زد          ﴾ [79 :الواقعة] « به راستي اين

 تو نجا هستي!  و «كنندميقرآن را جز پاكان لما ن

از شنیدن اين جمالت خشمگین نشد بلكنه، بنا تعجنب بسنیار      رضى اهلل عنه حضرت عمر

 من نجا هستم؟! چرا؟  :پرسید

ي آسمانها و رستي و خداي يكتا را كه آفرينندهپهرش گفت: )زيرا كه تو بتها را ميخوا

ا پنايین اننداخت   كني( اين سنخنان او را بنه فكنر فنرو بنرد و سنرش ر      زمین است ستايش نمي

 ليظاتي سكوت بر آنها حاكم شد. 

خباب كه پشت يكي از ستونها پنهان شده بنود، از سنكوت بنین آنهنا شنگفت زده شند.       

سرش را از پشت ستون بیرون آورد پسر خطاب را ديد كه سرش را پايین انداختنه و در حنال   

روز پنیش   فكر كرده است. حضرت عمر در اين ليظنات سنكوت بنه فكنر اتفناقي كنه چنند       

برايش روي داده بود، فرو رفت و بعد از آنكه دين اسالم را پذيرفت ماجرا را اين گوننه بینان   

نشیني داشنتیم كنه منردان قنريش در آن     م و ما مجلا شبكردميكرد: )من از اسالم دوري 



 

     14زندگینامة فاروق اعظم عمر 
 

: ند. شبي براي ديدن آنان از خانه بیرون رفتم ولي كسي را نیافتم. با خنودم گفنتم  شدميجمع 

و آن را دوست داشتم.  (1) نوشیدمروم، زيرا من در جاهلیت شراب ميزد فالن مي فروش مين

 آن شب مرد مي فروش را نیافتم و تصمیم گرفتم كه به كعبه بروم و طوار كنم. رسنول خندا  

را ديدم كه ايسنتاده و مشنغول عبنادت اسنت. پینامبر در حنین نمناز         صلى اهلل علیه وآله وسلم

و جنايش   دادمني و خانه كعبه را بین خود و شام قرار  كردميسرزمین شام رويش را به طرر 

 . كردميرا بین ركن اسود و ركن يماني انتخاب 

گوش  خواندميخوب است امشب به آننه ميمد  :هنگامي كه او را ديدم با خودم گفتم

دين  شنوم از   دانستم كه اگر براي شنیدن بنه او نز . زيرا ميگويدميفرا دهم و بشنوم كه چه 

صنلى اهلل علینه وآلنه     تر رفتم بطوري كنه بنین منن و ميمند    نزدي  شودميخواندن منصرر 

)پوش كعبه( حا ل بود وقتي آياتي از قرآن را شنیدم قلنبم ننرم شند و بنر خنالر منیلم        وسلم

احسناس   صلى اهلل علیه وآله وسنلم  گريستم. آنگاه آهسته از آنجا دور شدم بطوري كه ميمد

 ،كه با وجود مخالفت شنديدي كنه او نسنبت بنه پینامبر داشنت       دهدميواقعه نشان  نكند. اين

فهمند، قلنبش متناثر    ود و فصناحت پنند و انندرز آن را مني    شنن هنگامي كه آيات خندا را مني  

سنت، در آن ليظنات او   دانمني ، زيرا او از معدود كساني بنود كنه خوانندن و نوشنتن     شودمي

، توانايي و قدرت آوردن الفاظي مانند قرآن را ندارد اگر بخوبي فهمید كه هید انساني يا جني

  .(2)چه يكديگر را ياري كنند

سنكوت را شكسنت و بنا صنداي آرام بنه       رضنى اهلل عننه   پا از ليظاتي حضرت عمنر 

صلى اهلل علینه وآلنه    بدانم آننه ميمد خواهمميخواهرش گفت: ))اين صيیفه را به من بده 

احسناس كنرد كنه     نالفتي نكرد و بنا قلبني سرشنار از ايمنا    آورده چیست؟(( فاطمه مخ وسلم

                                                 

اسنت در آن زمنان منردم بیشنتر      رضنى اهلل عننه    اين واقعه مربوط به قبل از مسلمان شندن حضنرت عمنر    -1

سال بعد از بعثت پیامبر  13سرزمینها از جمله ايران، روم نوشیدن شراب عادت داشتند دين مقدس اسالم 

 آن را حرام كرد.

 ﴿آيه قرآن  -2                                    

             ﴾  :(88)اإلسراء. 
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خداوند توانا و دانا برادرش را بسوي نور اسالم هدايت كرده است، او صيیفه را از خواهرش 

اين واقعه بعد از وضنوء وينا غسنل    ) گرفت و با صدايي بريده و لرزان شروع به خواندن كرد.

  (گیرد.صورت مي رضى اهلل عنه كردن عمر

بت به فرهنگ و فصاحت و بالغت عرب آشنايي كامل داشت و همین امر باعث او نس

دخترش حضرت حفصه ام  .كه همیشه در باال بردن سطح فرهنگ فرزندانش بكوشد شدمي

ست، و در جمع كردن قرآن دانميالمومنین رضي اهلل عنهما خواندن و نوشتن را به خوبي 

بود كه سوره طه  8تا  1شته شده بود آيات آياتي كه بر روي پوست نو .سهم بزرگي داشت

 ﴿. حضرت عمر شروع به خواندن كرد خواندمي ب براي سعید و فاطمه  آن روز خباب

       ﴾  .بنام خداوند بخشنده و مهربان 

﴿                         

                             

                                      

                    ﴾ . :[8 -1]طه 

طا، ها. قرآن را بر تو نازل نكرديم كه در رنج و زحمنت بیفتني. بلكنه تنهنا ينادآوري و      »

هناي  سنوي ذاتني ننازل شنده كنه زمنین و آسنمان        ترسنند. از پندي براي كساني است كه مي

برافراشته را آفريده است. پروردگار رحمان بر عرش استقرار يافت. آننه در آسمانها و زمنین  

راسنتي  ه میان آنها و آننه زير خاك است، از آنِ اوست. و اگر بلند سنخن بگنويي، بنه   و آنن

داند. اهلل، هید معبود برحقي جنز او وجنود نندارد و    تر )از آن( را ميكه او سخن نهان و پنهان

 . «داراي بهترين نامهاست

با خواندن آيات قرآن، چشمانش از اش  پر شد، بنه خنواهرش نگناهي كنرد و گفنت:      

 است!  يچقدر اين سخن زيبا و پر معن

رضنى اهلل   هنگامي كه خباب اين سخن را شنید، از مخفي گاه بیرون آمد، به طرر عمنر 

 كي از كرامات رسول خدا است.( يواقعهرفت و گفت: )به خدا اين  عنه
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 !شننیدم كنه در دعنايش فرمنود: ))خندايا      صلى اهلل علیه وآله وسلم ديروز از رسول خدا

 (. يكي از اين دو عمر نصرت بفرمابه وسیله  را اسالم

یدن اين سنخنان  از شن .من امیدوارم كه خداوند به خاطر دعاي پیامبر تو را برگزيده باشد

ه فاطمه كجاري شد، اين اولین بار بود  رضى اهلل عنه هاي حضرت عمرقطرات اش  بر گونه

تپیند در حنالي   خوشيالي مني  بسوي او رفت. قلبش از. با سرعت ديدمياشكهاي برادرش را 

 ي برادرش زد. اي بر گونهريخت با مهرباني بوسهكه از شوق اش  مي

: ابن خطاب شمشیرش را حمايل كنرد  كندميابن اسياق بقیه ماجرا را اين گونه روايت 

ميل اجتماع پینامبر و ينارانش رسنید،     يخانهو آنگاه به طرر داراالرقم به راه افتاد. وقتي به 

 يفاصنله برخاست و از  صلى اهلل علیه وآله وسلم ه را كوبید. مردي از ياران رسول خدادرواز

بین دو لنگه درب خانه نگاهي به بیرون انداخت و وقتي عمر را ديد كه شمشیرش بر پهلويش 

خبنر داد.   صلى اهلل علیه وآلنه وسنلم   آويزان دارد با بیم و هراس موضوع را به حضرت ميمد

عموي پیامبر كه مسلمان دالور و شجاعي بود برخاست و گفت:  هلل عنهرضى ا حضرت حمزه

به او اجازه بدهید وارد شود، اگر نیت خیر داشته باشد شايسته احترام است و اگر قصدي بدي 

 . كشیمميداشت او را با شمشیرش 

ه و به ي ورود بدهید و آنگاه برخاستفرمودند: به او اجازه صلى اهلل علیه وآله وسلم پیامبر

 طرفش رفتند تا او را مالقات كنند. 

چنه عناملي    ،اي پسنر خطناب   :پا از ديندنش پرسنیدند   صلى اهلل علیه وآله وسلم پیامبر

 باعث آمدن تو به اينجا شده است؟ 

با صداي بريده و لرزان كه همراه با حنا پنند پنذيري بنود،      رضى اهلل عنه حضرت عمر

خدا و آننه كه از نزد خندا   ام تا به خدا و پیامبر به خدمت شما آمده !اي رسول خدا»گفت: 

با شننیدن اينن سنخن، بنا صنداي بلنند تكبینر گفنت،          رسول خدا) .«ايد ايمان بیاورمآورده

گناه اصنياب   به اسالم مشرر گرديد. آن اي كه حاضران در خانه پي بردند كه عمربگونه

 و با وجود حمنزه  ن عمرجا را در حالي ترك كردند كه با مسلمان شدآن رسول خدا

دانسنتند كنه آن دو از رسنول    نمودنند و مني  در شمار مسلمانان، احساس سربلندي و عزت مي
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اي توانند از طريه آن دو به پارهنمايند. و بدين ترتیب، مسلمانان ميدفاع و پشتیباني مي خدا

  (.از حقوق خود دست يابند و حه خويش را از دشمنانشان بگیرند

 ترسد! مي رضى هللا عنه ز حضرت عمرشيطان ا

مسلمان شد. او پیامبر را بسیار دوست داشت و ميبت قلبي  رضى اهلل عنه عمر بن خطاب

به حدي بود كه مرگ پیامبر را باور نكرد بعد از  صلى اهلل علیه وآله وسلم او به رسول اكرم

ت و پاي كساني كه گمان وفات ايشان بین مردم رفت و با خشم زياد فرياد زد: بريده باد دس

به نزد وي  رضى اهلل عنه مرده است! حضرت ابوبكر صلى اهلل علیه وآله وسلم ميمد كنندمي

رفت و او را آرام كرد سپا اين سخنان را كه بسیار معرور است براي مسلمانان گفت: 

صلى  دبايد بداند كه ميم كردميرا عبادت  صلى اهلل علیه وآله وسلم ))هان! كسي كه ميمد

ه است پا خدا زنده است كردميمرده است و كسي كه خدا را عبادت  اهلل علیه وآله وسلم

﴿سپا اين آية كريمه را خواند: میرد. و نمي               

                                     

            ﴾  :صلى  جز اين نیست كه ميمد»[ 144]آل عمران

پیامبري است كه پیش از او پیامبراني بوده و رفته اند، آيا اگر بمیرد يا  اهلل علیه وآله وسلم

گردد، كوچكترين زياني گرديد؟ هر كا كه باز ن خود باز ميد، شما به آيین پیشیكشته شو

  .«به سپاسگزاران پاداش خواهد دادرساند و خدا به خدا نمي
حضرت عمر بر زمین افتاد و خدا را سنجده كنرد. شخصنیت او بنا      ،با شنیدن اين سخنان

و مين  صنلى اهلل علینه وآلنه وسنلم     وجود هیبت و بزرگواري در برابر شخصنیت رسنول اكنرم   

كه بطور فطري بسنیار بنا ادب بودنند و بنا لطنف و       صلى اهلل علیه وآله وسلم . اما پیامبرشدمي

را در مقابنل   رضنى اهلل عننه   ، همیشه شخصیت حضنرت عمنر  ندكردمينرمي با ديگران رفتار 

ند. منورخین بعضني حنوادث جالنب و شنگفت      دادميمردم و خانواده شان مورد احترام قرار 

رده اند. يكي از اين داستانها در مورد كنیزي است كه در يكني از غنزوات   انگیز را روايت ك

 صلى اهلل علیه وآله وسلم نذر كرده بود اگر پیامبر سالم برگردد، براي شادماني نزد رسول خدا
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دايره بزند. پا از اينكه پیامبر سالم از میدان جنگ برگشتند او نزد ايشان رفنت و بنراي اداي   

اجازه خواست، پا از موافقت آن حضرت، كنیز شروع به دايره زدن و  نذري كه كرده بود،

خواندن اشعاري در بزرگداشت مقام ايشان و مسلمین كنرد، پنا از مندتي حضنرت ابنوبكر      

و تعدادي   وارد شدند، هنوز كنیز مشغول خواندن بود كه عثمان ب صديه و حضرت علي

همننان به خواندن شنعرها ادامنه داد تنا اينكنه      از صيابه نیز به ديدار پیامبر آمدند، اما آن زن

زبانش  اوارد شد و به ميض اينكه چشم كنیز به ايشان افتاد ساكت شد، گوي  حضرت عمر

. بنا  گشت تنا پنهنان شنود   پشت سرش گرفت و به دنبال جايي ميبند آمده است. دايره اش را 

لبخند بنه لنب داشنتند فرمودنند:      كهدر حالي  صلى اهلل علیه وآله وسلم پیامبر ديدن اين منظر،

  .(1)«ترسد!، بدرستي كه شیطان از تو مياي عمر»

بنا يناران و تنازه     صلى اهلل علیه وآلنه وسنلم   اي از چگونگي رفتار پیامبراين داستان نمونه

مسلمانان است، كه نشان دهنده شخصیت عظیم آن رسول گرامي است. زيرا ايشنان بنا توجنه    

سنتند كنه بناقي مانندن شخصنیت و هیبنت       دانميخود  ءت روشن بینانهبه آينده نگري و نظريا

 به نفع اسالم و مسلمین است. رضى اهلل عنه حضرت عمر

 ند:ترسيدمي رضى هللا عنه زنان به طور عموم از حضرت عمر

داستان كنیز تنها موردي نیست كه ذكر شده، بلكه زماني كنه ايشنان بنراي خواسنتگاري     

ختر عتبه فرستاد، زن در جواب قاصد گفت: ))منن راضني بنه ازدواج    شخصي را نزد ام ابان د

ه، گويي با دو با خلیفه نیستم زيرا او مردي است كه به خاطر آخرت، دنیايش را فراموش كرد

  .نگرد((چشمش بسوي اهلل مي

بار ديگر در زمان خالفت و زمامداري خود تصمیم به ازدواج با ام كلثوم دختر حضنرت  

گرفتند و توس  ام المنومنین حضنرت عايشنه صنديقه از خنواهر       رضى اهلل عنه ابوبكر صديه

ايشان خواستگاري كردند، اما هنگامي كه ام المومنین در اين رابطه با خواهرش صيبت كرد، 

: آينا از  نندارم. حضنرت عايشنه فرمودنند     رضى اهلل عننه  من نیازي به ازدواج با عمر :او گفت

گینر  ، او منردي سنخت پنوش و سنخت    ي؟ ام كلثوم گفت: بلنه گردانامیرالمومنین روي بر مي

                                                 

 «.إن الشیطان لیخار من  يا عمر» -1
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و  كردميمردي متواضع بود و لباسهاي خشن و زبر بر تن  رضى اهلل عنه است! عمر بن خطاب

بعد از مرگ به جز ذكر خیر، چیزي به عنوان ارث از خودش باقي نگذاشت. او از دنیا رفت و 

 ه نداد كه ي  درهم از بیت المال بر دارد! در حالي كه قرض دار بود، اما وجدانش به او اجاز

اهلل اكبر! امیرالمنومنین قنرض دار از دنینا رحلنت كنند، زينرا مندتي قبنل چنند درهنم از           

كرد ت وصیگرفته بود و در حال احتضار به پسرش عبداهلل  رضى اهلل عنه عبدالرحمن بن عور

 كه اين قرض را ادا كند! 

ي خالفتش از ايران تنا شنمال آفريقنا    كه دامنه كردميخلیفه در شرايطي اين گونه رفتار 

 امتداد داشت! 

: عمر با دو چشمش بسنوي اهلل مني نگنرد    گفتميسخن ام ابان بنت عتبه در مورد او كه 

در آنننه در فكنر و ذهننش    حتني  درست بود، زيرا او خداوند پاك را در تمام شئون زندگي 

بینند  از چننین شخصني كنه خندا را مني      ن نینز ، ناچنار شنیطا  ديند ميگذشت شاهد و ناظر مي

 بیند و خدا نیز ناظر بر اعمال اوست. اي خدا را ميد كه چنین بندهدانميترسد، زيرا مي

را اينن   رضى اهلل عنه حضرت شفاء دختر عبداهلل در سخناني كوتاه اوصار حضرت عمر

  :كندميگونه بیان 

سنخنش را بنه ديگنران     كنرد مني هنگنامي كنه صنيبت     رضنى اهلل عننه   عمر بن خطاب»

و زمناني كنه مجرمني را تنبینه      رفنت مني بنا سنرعت راه    رفتميفهماند و هنگامي كه راه مي

 . «، او بدون ش  زاهدي تمام عیار بودكردميدردناكش  كردمي
 رضنى اهلل عننه   حضنرت عمنر   يبناره حضرت عايشنه صنديقه همسنر ميبنوب پینامبر در     

و با وجود آنكه خشن بنود، زبنان پناكي داشنت كنه       او يگانه مرد روزگارش بود»: فرمايدمي

شاعري بنام خطیئه كه به هجو گويي در اشعارش شهرت  .«ستدانميفيش و ناسزا را ناپسند 

داشت، وقتي به دستور خلیفه در مورد پرهیز از فيش و ناسزا در اشعار توجهي نكرد، زنداني 

رودن هجويات دست برداشت. امنا  شد و پا از آزادي از زندان، در دوران خالفت شان از س

گويي چننان حنريب بنود كنه     را دوباره شروع كرد. او در دشنامپا از وفات خلیفه اين كار 
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تا در اشعارش نكوهش كند و دشنام دهد، اشعارش را در بدگويي  كردمياگر كسي را پیدا ن

 سرود! از خودش مي

ست، و شايسنتگي  دانميترس ي ضعف و ن دروغگويي را نوعي نفاق و نشانهامیرالمومنی

ست، بلكه معتقد بنود  دانميانسان را تنها به حرص و عالقه زياد در انجام نماز و اداي زكات ن

بنه  »: فرمايند مني لیاقت افراد را بايد در رابطه با رفتار آنان با مردم ارزيابي كرد. در اين منورد  
ردن صنداقت داشنته باشند و    د، بلكه ببینید كه هنگنام صنيبت كن   یروزه و نماز كسي نگاه نكن

به صاحبش برگرداند و زماني كه قصد مرتكنب شندن    شودميهنگامي كه امانتي به او سپرده 

 .«هي را داشته باشد از آن بپرهیزدگنا
ن بنراي  از آسنما »سخن ايشان در مورد تالش براي معاش نیز مشهور است كه فرمودنند:  

ك انسنانها را بنه وسنیله يكنديگر روزي     رينزد بلكنه خداونند پنا    انسان طنال و نقنره فنرو نمني    

 . «دهدمي
اين سخنان در مورد مردي گفتنه شنده كنه زنندگي اش را وقنف نمناز خوانندن و روزه        

لقب داده بودند، و گروهي از منردم مخنارج    «روزه دار زمان»گرفتن كرده بود و مردم او را 

خواست كه نصیيتش  از آن مرد رضى اهلل عنه ند. حضرت عمركردميزندگي او را پرداخت 

ي ماه رمضان بسنده كنند و بنا كنار و تنالش روزگنار      يرد و به نمازهاي پنجگانه و روزهرا بپذ

اضني نشند.   را نپذيرفت و بنه انجنام آن ر   رضى اهلل عنه بگذراند، آن مرد نصايح حضرت عمر

 او را كت  زد و گفت: بخور اي روزگار، بخور اي روزگار!  اشخلیفه برخاست و با دره

زننداني شنود و سنپا كنار      دهند مني با اين رفتار به او فهماند كه اگر كار نكند، دسنتور  

مناسبي براي او در نظر گرفت. پا از اين جريان مرد با سعي و تالش براي گذراندن زندگي، 

 دين و دنیا را با هم بدست آورد. 

 حضنرت علني  سخن پیرامون شجاعت عمر طوالني شد و در اينجا به آننه امیرالمنومنین  

 . كنمميپیرامون شجاعت ايشان هنگام هجرت به مدينه بیان كرده است اكتفا  رضى اهلل عنه

: همه مهاجرين مخفیانه هجرت كردند بنه جنز   فرمايدمي رضى اهلل عنه علي بن ابي طالب

كه هنگام هجرت به مدينه شمشیرش را به گردن آويزان كرد و كمانش را  رضى اهلل عنه عمر
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 يخاننه انه انداخت و در حالي كه گروهي از قريش در اطرافش بودنند هفنت دور   بر روي ش

اه بنه مشنركین   الم نمناز گنزارد و آنگن   كعبه را طوار كرد و سپا در مقام ابراهیم علینه السن  

زشت باد چهره تان! خدا شنما را ذلینل كنند! هنر كسني از شنما بخواهند كنه         »قريش گفت: 

ش يتیم گردند، يا همسرش بیوه شود در پشت اين وادي مادرش در عزايش بنشیند، يا فرزندان

هید ي  از افراد قريش جنرات نكنرد بنه او اهنانتي كنند ينا جنوابش را         «با من مالقات كند!

اي گويي پهلواني از قهرمانان افسنانه بدهد. او با سربلندي و سرافرازي مشركین را ترك كرد، 

 بود. 

اسالم را پذيرفت آشكار زهاي اولي كه از همان رو رضى اهلل عنه شجاعت حضرت عمر

جمینل  »اهل مكه از موضوع با خبر شوند، لذا شخصي را بنه دنبنال    يهمهخواست شد. او مي

كه در خبر رساني بین مردم مشهور بود، فرستاد و با صنراحت بنه او گفنت كنه      «بن الجميي

 ند. اسالم را پذيرفته است و از او خواست كه اين خبر را به مردم اعالم ك

كعبه با او همراه شود و وقتي آنجا رسنیدند بنه مینان     يخانهابن جميي از او خواست تا 

مردم رفته با صداي بلند فرياد زد: اي جماعت قريش! بدانید كه اين مرد از دين برگشته است. 

اي ابن جميني! دروغ گفتني منن    » :با شنیدن اين سخنان فرياد زد رضى اهلل عنه حضرت عمر

صنلى اهلل علینه وآلنه     م و گواهي دادم كه هید معبودي به جز خدا نیست و ميمدمسلمان شد

ابن جميي چندين بار با صداي بلند سخنانش را تكرار كنرد   .«ي اوستبنده و فرستاده وسلم

كه اسالم آورده و دين جديد را پذيرفتنه اسنت. منردم دور     زدميو هر بار او با شهامت فرياد 

 گرويده بنود،  صلى اهلل علیه وآله وسلم ند او را كه به دين ميمداستخوميآنان جمع شدند و 

فنت،  ند. حضرت عمر به فكر فنرو ر كردميي مسلمین رفتار اذيت كنند، همان طور كه با بقیه

توانست به تنهايي با اين گروه بسیار به مبارزه برخینزد، تصنمیم   تعداد مشركین زياد بود و نمي

عتبه بنن  »ردي به نام است مبارزه كند. در میان آن جمع، ميتر گرفت با شخصي كه از همه قو

را به مبارزه طلبید و چند ليظه بیشتر طول نكشید كه در مقابل چشنمان همنه بنر زمنین      «ربیعه

ا بنود، از اينن   از دوستداران ورزش كشتي و با فنون آن آشنن  رضى اهلل عنه افتاد. حضرت عمر

د از تنبیه بسیار تهديد كرد كه او را كور خواهد كرد و ي حريف زانو زد و بعرو بر روي سینه
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آنگاه انگشت سبابه اش را به طرر چشمهاي او گرفت، عتبه بن ربیعنه از او خواسنت كنه بنه     

اينن دو  »گفت:  رضى اهلل عنه خاطر جوانمردي و شهامتي كه دارد او را ببخشد. حضرت عمر

 . «بیندبیناست و نور الهي را نميقیقت ناچشم بینا چه سودي دارد! زيرا براي ديدن ح
عتبه را بخشنید. برخاسنت تنا مينل را تنرك كنند، احندي از         ،پا از گفتن اين سخنان

 مشركین جرات نكرد جلويش را بگیرد. 

 



 گيرد! از خودش قصاص مي رضى هللا عنه حضرت عمر

و  مردي بود كه به عدالت مطله در میان منردم، مشنهور بنود    رضى اهلل عنه حضرت عمر

پا از اينكه دين اسالم را پذيرفت، شهرتش در عدالت خواهي بیشتر شد، او قبل از اسالم نیز 

بنني عندي از احتنرام خاصني برخنوردار بنود و آننان در قضناوت در منورد           يطايفهدر میان 

ري او را ونند و قضناوت و دا  كردمني ترين مسنا ل خنود بنا او مشنورت     مهمترين و خطرناك

ه عدالت خواهي او باعث شد كه بعد از مشرر شدن بنه دينن مبنین اسنالم     ند. میل بپذيرفتمي

 . پذيرفتمي، مردم از او قصاص بگیرند و آن را با خشنودي كردميسعي 

او و  صلى اهلل علیه وآله وسلم شرح مطلب از اين قرار است كه: )در ابتداي دعوت پیامبر

هنا  ند كنه در غارهنا و دره  شند مني ور ند و آنان مجبكردميديگر مشركین با مسلمین مخالفت 

به اسالم  رضى اهلل عنه ي نماز را به جاي آورند هنگامي كه حضرت عمرضهيپنهان شوند تا فر

مشرر شد، رفتنار خنود و اقنوامش را نسنبت بنه مسنلمین بخناطر آورد و تصنمیم گرفنت از          

را كه مسلمانان  خودش انتقام بگیرد. و خودش را مورد آزار مشركین قرار دهد، تا جام تلخي

دينن اسنالم را    رضنى اهلل عننه   ديگر چشیده بودنند، بنوشند، در روزهنايي كنه حضنرت عمنر      

، خشم آنها را كردميپذيرفت، تعداد مسلمانان كم بودند، او مشركین را با سخنانش تيري  

انگیخت و اين كار را زماني كه تعداد زينادي از مشنركین دور هنم جمنع بودنند انجنام       بر مي

گرفنت. در يكني از درگیريهنا    ه و يورش آنان مورد آزار قرار مني . در نتیجه در اثر غلباددمي

دايي عمر بن خطاب كه مردي با نفوذ و قدرتمند بود، مشاهده كرد كه جمعي از مشنركین بنا   

ند. فرياد زد: من او را پناه دادم بعد از اين اگر زنميخشم و عصبانیت خواهرزاده اش را كت  

آسنیبي برسناند گنردنش را قطنع خنواهم كنرد. جماعنت مشنركین از اطنرار او           كسي به او

كه به او آزار برسناند. امنا قبنول اينن      كردميپراكنده شدند، پا از اين واقعه احدي جرات ن

كنه   ديند مي، زيرا آمدميي  نوعي ضعف به حساب  رضى اهلل عنه مسئله براي حضرت عمر

اش او را پناه داده است از ولي به خاطر اينكه داييخوردند مسلمین توس  مخالفان كت  مي

او نمي توانسنت خنودش را از مسنا لي كنه مسنلمانان بنا آن        ،شر مشركین در امان مانده است

ي زيادي از ت و در حالي كه عدهدايي اش رف ءروبرو بودند كنار بكشد، بدين جهت به خانه

كويي بلند ايستاد و ربزرگان قوم بني عدي در آنجا حضور داشتند، براي سخن گفتن باالي س
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كنه پنناه دادننت را رد     كننم ميبا صداي رسا كه همه بشنوند، گفت: اي دايي! نزد همه اعالم 

ا اين درد ، زيركنمميام به من پناه داده ولي من پناه دادنش را رد نمايم! آيا شنیديد؟! داييمي

 بینند، در امان باشم. مسلمین به آن گرفتارند و آزار ميكه از آننه  كندميبر وجدانم سنگیني 

كه از شنیدن سخنان خواهرزاده اش شنگفت زده شنده    رضى اهلل عنه دايي حضرت عمر

امنا حضنرت عمنر در     .«پناه دادنم را رد نكن اين كار درست نیسنت »بود برخاست و گفت: 

 تصمیم خود مصر بود، خانه را ترك كرد.  حالي كه بر

بعد از چند روز گروهي از مشركین او را كت  زدند، او تنا مندتي مقاومنت كنرد ولني      

هنگامي كه تعداد آنها زياد شد تاب نیاورد و مهاجمین او را بر روي زمین انداختند ننیم خینز   

هنر  »ند به آنها گفنت:  شد و سعي كرد، بنشیند در حالي كه مشركین باالي سرش ايستاده بود
د انجام دهید، به خدا قسم، هرگاه سیصد مرد شديم ينا شنما مكنه را    خواهميكاري كه دلتان 

 «!كنیمميید يا ما آن را به شما واگذار كنميبراي ما رها 
ايناس  »ديگري كه در مورد انتقام گرفتن او از خودش نقل كرده اند، مربوط بنه   يواقعه

روزي حضرت عمر به بنازار مديننه رفنت و     .باشدميد معمولي جامعه يكي از افرا ،«بن سلمه

ا پهنن كنرده اسنت و    پسر سلمه را ديد كنه در ميلني از گنذرگاه منردم نشسنته و بسناطش ر      

فروشد، اين كار باعث شده بود كه عبور و مرور به كندي انجام شنود، خلیفنه   كاالهايي را مي

اي به پشت ))اياس(( راهش داشت آهسته ضربهبلندي كه هموقتي اين صينه را ديد با عصاي 

زد و گفت: از مسیر راه مردم برخیز! پسر سلمه كه مقصر بنود حنه را بنه ايشنان داد و چینزي      

نگفت. امیرالمومنین وقتي به خانه بازگشت به خاطر آن ضربه آرام كه قبل از اخطار با عصا بر 

چنند روز وقتني دوبناره او را ديند     پشت اياس زده بود، وجدان خود را مالمت كرد و پا از 

 ،ي به حج بروي؟ او در جنواب گفنت: اي امیرالمنومنین   خواهميامسال  ،پرسید: اي ابن سلمه

در اين هنگام سناكت شند. حضنرت دسنت ايناس را       به حج بروم اما... خواهمميمن هر سال 

دهند، حضنرت   گرفت گفت: تو نیاز به پول داري آيا اين طور نیست؟ قبل از اينكه او پاس  ب

وي را به خانه خود برد و ششصد درهم براي دلجنويي بنه او داد و فرمنود:     رضى اهلل عنه عمر

 از اين پول براي سفر حج استفاده كن و بدان كه اين حه تو است!  ،اي ابن سلمه
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  «حه من! چرا؟»مرد با تعجب پرسید: 
ه خناطر آن  كشنید گفنت: اينن بن    و دسنت مني  حضرت در حالي كه به آرامي بنر پشنت ا  

 ي آرامي كه در بازار به پشت تو زدم. ضربه

ابن سلمه فرياد زد! اي امیرالمومنین من آن را فرامنوش كنرده بنودم شنما آن را بنه ينادم       

 آوريد! 

امیرالمومنین فرمود: ولي به خدا قسم من آن را فراموش نكرده بودم! ابن سلمه فريناد زد:  

 و شگفت انگیز است! به راستي كه عظمت روح و نفا ت ،اي عمر

، امروزه ي  پلیا يا مامور سناده از  دهدميدر جوامع امروزي هرگز چنین اتفاقي رخ ن

كنه خندا را    شنود مي، زيرا قدرت شغلي او باعث كندميقدرت نمايي و آزار ديگران پرهیز ن

او  برد و عالقه بنه قندرت،  پست و مقام وجدانش را از ياد مي فراموش كند. حتي براي كسب

دارد كه هر انساني در روز قیامت پاسخگوي اعمنالش خواهند   را از ديدن اين حقیقت باز مي

 اعمالش ثبت شده است.  ينامهبود و هر عمل بزرگ يا كوچكي كه در دنیا انجام داده در 

دار بنود و در چننین   فه دوم در حالي وفنات يافنت كنه قرضن    همان طور كه خوانديم خلی

ي آرامي كه با عصايش بنه او زده بنود داد تنا    لمه به خاطر ضربهشصد درهم به ابن سحالتي ش

 وجدانش راحت باشد. 

ي تنو عجینب اسنت از همنه شنگفت      به راسنتي اي عمنر بزرگنوار    كنمميدوباره تكرار 

تر تعالیم ديني است كه گوهر وجودي تو را صنیقل داد و فضنايلي را كنه در وجنود تنو      انگیز

 نهفته بود، آشكار كرد! 

  رضى هللا عنه انگيز عبدالرحمن پسر حضرت عمرغمي حادثه

در آن هنگام عمرو بن عاص حاكم مصر بود، وي اين حادثه را اين چنین بنراي منا نقنل    

 . كندمي

و دوستش ابوسروعه در حالي كه از خجالت  رضى اهلل عنه ي  روز عبدالرحمن بن عمر

ي كن زيرا ما بر ما حد خدا را جار»: سرهايشان را پايین انداخته بودند نزد من آمدند و گفتند

من آنها را مورد سرزنش قرار دادم و از خود راندم. امنا عبندالرحمن    «ديشب شراب نوشیديم
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تهديد كرد كه اگر بر ما حد را جاري نكني هنگامي كه پدرم آمد موضنوع را بنه او خنواهم    

 گفت. 

كننم و از مننزل بینرون     : من كه قصد داشتم آنها را از خود دورگويدميعمرو بن عاص 

، آنهنا را بنه حیناط خاننه آورده و حند را جناري       اما پا از شنیدن سخنان عبدالرحمن ،نمايم

و ابوسنروعه را بنه خاننه بنرد و سنر آنهنا را        ، برادرشپسر حضرت عمر عبدالرحمن و كردم،

  در اين قسمت از حادثه بايد مقداري بینديشم! .تراشید

ن در اثنر عنذاب وجندان ننزد حناكم      نوشند و پنا از آ  پسر خلیفه با دوستش شراب مي

شرعي را در مورد آنان اجرا كند اما حناكم از اجنراي   د كه مجازات خواهميرود و از او مي

كه اگر فرقي بین او و بقیه مسلمین  كندميد، ولي پسر خلیفه او را تهديد زنميمجازات سرباز 

كنه قنوانین    شنود مي. عمرو بن عاص مجبور قايل شود به پدرش امیرالمومنین خبر خواهد داد

منورد بايند بگنويیم؟ زينرا اينن       شرعي را در مورد آنان اجرا كند و سرشان را بتراشد! در اين

اسنت كنه منردم از موضنوع بنا خبنر        موضوع نیاز به شرح بیشتر و حاشیه نويسي ندارد. طبیعي

نند. زينرا آننان در حیناط مننزل      فهمراي فرزند خلیفه اتفاق افتاده مني شوند و آننه را كه بمي

 حاكم كه در معرض ديد عابرين قرار داشته مجازات شده اند. 

رسید و گفتنه شند كنه عمنرو بنن       رضى اهلل عنه اين خبر پا از تيريف به حضرت عمر

عاص مجازات الزم را در حیاط منزلش اجرا نكرده تنا منردم ببیننند، بلكنه آننان را در داخنل       

ه حاكم مصر به اي بخلیفه را بر انگیخت و آنگاه نامهاين خبر، خشم منزلش تنبیه كرده است، 

، زيرا بر خالر پیمان منن عمنل   كنمميمن از عمل و جرات تو تعجب »اين مضمون نوشت: 

شنت اسنت، تنو    از كار بر كنار كنم و اينن رفتنار بنراي تنو ز     اكردي. نظرم اين است كه تو ر

كنه بنا    دانني ميات تراشیدي و سرش را در خانهات مجازات كردي و عبدالرحمن را در خانه

ي منردم اسنت، بنا او    اي؟ عبدالرحمن ي  نفنر از عامنه  ن كار در واقع با من مخالفت كردهاي

اي كنه او فرزنند   ن داري، اما تنو بنا خنودت گفتنه    همان رفتار را بايد داشته باشي كه با ديگرا

رده است براي هید كا گذشت و كمن در حقي كه خدا واجب  دانيميامیرالمومنین است! 
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بايي پاره نزد من بفرست تا من به دستت رسید فرزندم را با ع ينامهانگاري ندارم. هرگاه سهل

 ي عمل زشت خودش را ببیند. نتیجه

در حیاط منزل حد  اي به خلیفه نوشت و به او خبر داد كه فرزندش راعمرو بن عاص نامه

من داد و براي اجراي دستور خلیفه مجبور شد عبنايي زبنر و   اي را به عبدالرحزده است و نامه

 خشن به رنگ تیره بر تن مجرم كند و سپا او را نزد پدرش فرستاد. 

عبدالرحمن دچار بیماري سختي شد و زماني كنه بنه حضنور پندرش رسنید تواننايي راه       

ین كنه  اي بنه ديندن او نداشنت و همن    خلیفه كه بشدت ناراحت بنود، عالقنه  رفتن را نداشت، 

 «آيا شراب نوشنیدي و مسنت شندي؟    ،اي عبدالرحمن» :چشمش به او افتاد با خشم فرياد زد
او ين    ،اي امیرالمنومنین »عبدالرحمن بن عور هم آن روز در آنجنا حاضنر بنود و گفنت:     

 . «مرتبه مجازات شده است
 خلیفه فرياد زد: تو ساكت باش! 

 . ديگر چیزي نگفت رضى اهلل عنه عبدالرحمن بن عور

در اين موقع عبدالرحمن از پدرش خواست كه به علت بیماري از مجازات او صرر نظر 

 من بیمارم اگر دستور دهي مرا بزنند تو قاتل من هستي!  :كند و گفت

به بیماري پسرش و اينكه گفته شده بود كه حد بر او ين    رضى اهلل عنه عمر بن خطاب

نكرده بود و يقین داشت كه عمرو بن عناص بنا   مرتبه جاري شده، توجهي نكرده و شايد باور 

عبدالرحمن به خوبي رفتار كرده، زيرا او فرزنند خلیفنه بنوده اسنت. شنايد هنم حنه خنودش         

ست كه به عنوان ي  پدر كه حاكم حكومت اسالمي نیز هست پسرش را ادب كند تنا  دانمي

بعند از جناري   روش بدي براي ديگران باقي نماند. دستور مجازات پسنرش را صنادر كنرد و    

 شدن حكم، او را زنداني نمود كه پا از مدتي عبدالرحمن بر اثر بیماري درگذشت. 

: عبدالرحمن هنگام شالق خوردن فوت كرد و پندرش  گويندميبعضي از تاري  نويسان 

دستور داد تا حد شرعي را بعد از مردن او تكمیل كنند، ولي اينن رواينت قابنل قبنول نیسنت.      

اين حادثه را مفصلتر بیان كرده اند ولي در مجموع، اين روايات بنراي منا    بسیاري از مورخین
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در اجراي عدالت دقیه بود و اوامر حه را در  رضى اهلل عنه كه عمر بن خطاب كندميروشن 

 . و در مورد احدي گذشت نداشت. كردميمورد همگان يكسان اجرا 

اقنع انتقنام از خنودش    بنا پسنرش داشنت در و    رضنى اهلل عننه   رفتاري كه حضنرت عمنر  

 ي تن او بود! ، زيرا عبدالرحمن پارهشودميميسوب 

 



  رضى هللا عنه رحم و شفقت حضرت عمر

 ممكن است براي گروهي از خوانندگان كتاب اين فصل كه درباره شفقت حضرت عمر

، قدري شگفت انگیز به نشر برسد. آن هنم بعند از آنكنه فهمینديم كنه او بسنیار       رضى اهلل عنه

نند در حنالي كنه او    زدمني تگیر بود و بسیاري از زنها به همین خناطر ازدواج بنا او سنرباز    سخ

 امیرالمومنین بود. 

در مورد آن حضنرت عجینب بنه     صيبت كردن از خوش طبعي، مزاح كردن و خنديدن

 . كردميرسد و شگفت انگیز تر از همه اينكه او در بعضي مواقع زود گريه نظر مي

اسنالم  »: فرمايند مني  رضى اهلل عنه در مورد حضرت عمر رضى اهلل عنه بن مسعود عبداهلل

آوردنش پیروزي براي اسالم و هجرت او براي مسنلمانها نصنرتي جديند و حكنومتش بنراي      

  .«مسلمین رحمتي بزرگ بود
و در اطنرار مديننه بنه     شند مني يكي از عادتهاي خلیفه اين بود كه شبها از خانه خنارج  

تنا از حنال منردم آگناه شنود، بطنوري كنه كسني نفهمند او           زدمني صورت ناشنناس گشنت   

امیرالمومنین است. در يكي از شبها با خنادمش )اسنلم( از دارالخالفنه بینرون آمند و تصنمیم       

هاي آتش را ديند بنه )اسنلم(    ر نزديكي مدينه بود، از دور شعلهگرفت به روستاي ضرار كه د

در سرماي شب در بیابان مانده اند بیا با هم آنها سواركاراني باشند كه  كنمميمن فكر  :گفت

 به آنجا برويم. 

دو به آتش نزدي  شدند زني را ديدند كه جلوي آتش نشسته و ديگني  هر هنگامي كه 

را روي آن قرار داده و كودكان خردسالش در اطرار او در حال گريه كردن هسنتند. خلیفنه   

پا از پاس  آن زن،  ،اي اهل آتش :ديسالم بر شما اي اهل روشنايي! نپسنديد كه بگو :گفت

 توانم نزدي  شوم؟ : آيا ميپرسید

ن متواضع و با حیاء بوده است زيرا از ز ،فهمیم كه چقدر با ادبواندن اين سطور ميبا خ

اگر نیت خیري داري نزدي  شو و گرنه گیرد. زن گفت: فقیري براي نزدي  شدن اجازه مي

 ! ما را به حال خودمان رها كن

قیر زن ف ،به آنان نزدي  شد و علت گريه كودكان را پرسید رضى اهلل عنه رت عمرحض

. حضرت پرسید: مشغول پختن چه غذايي هستي؟ كنندميها از گرسنگي گريه پاس  داد: بنه
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مقداري گوشت را براي فرزندانم مي پنزم. سنپا برخاسنته و بنه سنوي خلیفنه        :زن پاس  داد

كنه اگنر از شنما بنراي      ترسنم ميدايش را نشنوند، گفت: آمد، آهسته طوري كه كودكان ص

ام. د. در ديگ فقن  مقنداري سننگ گذاشنته    خوردن غذا دعوت نكنم، مرا متهم به بخل كنی

ي؟ زن بنا صندايي   كنميسنگ! با اين سنگها چه  :با تعجب پرسید رضى اهلل عنه حضرت عمر

تا  كنممير كودكان را ساكت جوشانم و با اين كان گفت: من اين سنگها را در آب ميغمگی

 كم كم به خواب بروند. 

تر شد و در حالي كه بغض گلويش را مني فشنرد گفنت:    نمايانغم و اندوه در چهره زن 

من زن فقیري هستم كه شوهرم مرده و خلیفه نیز براي ما كاري انجام نداده است خدا در بنین  

 ما و خلیفه قضاوت خواهد كرد! 

جاري شد و با صداي لرزان در حالي كه به  رضى اهلل عنه اش  از چشمان حضرت عمر

شدت تيت تاثیر قرار گرفته بود پاس  داد: خدا به تو و فرزندانت رحم كند. آيا عمر از حنال  

و  كندميشما خبر دارد؟ زن كه خلیفه را نمي شناخت با ناراحتي پاس  داد: او بر ما حكومت 

ت. پا از شنیدن اين سخنان حضرت سخنان زن را تايید اما از حال ما غافل اس شودميامیر ما 

 حه با تو است.  :كرد و به او گفت

بنا   رضى اهلل عننه  اشاره كرد و گفت: بیا برويم. عمر بن خطابخادمش سپا با عجله به 

عجله به طرر انبار آرد مي دويد و اسلم از خستگي پشت سنرش در حنالي كنه نفنا نفنا      

اي آرد از آنجنا  به ميل انبنار رسنیدند خلیفنه كیسنه     و وقتي كردميبه سرعت حركت  زدمي

بیرون آورد و از اسلم خواست كه كم  كند و آن را بر روي پشت خلیفنه بگنذارد و اسنلم    

 ! گذارمبجاي شما كیسه آرد را بر پشتم ميمن  ،گفت: اي امیرالمومنین

خنواهي كنرد؟!   حضرت با ناراحتي فرياد زد: آيا گناهان منرا هنم در روز قیامنت حمنل     

آنگاه كمرش را خم كرد و اسنلم كیسنه سننگین آرد را بنر پشنت خلیفنه قنرار داد، گوشنت         

گوسفند و مقداري روغن نیز آماده كردند و به سرعت نزد زن فقیر و فرزندانش برگشنتند. او  

ت. در حالي كه به آتش زينر  به اين كارها اكتفا نكرد، بلكه پختن گوشت را نیز به عهده گرف

نداشنت. وجندانش    شدميدمید، توجهي به دود زيادي كه وارد دهان و چشمهايش يديگ م
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آرام نگرفت تا اينكه حلوايي از آرد و روغن پخت و كودكان خوابیده را بیدار كرد و منورد  

 نوازش قرار داد و به غذا خوردن تشويه نمود. 

! اي كاش قلب زماني كه قصد بازگشت را داشتند، آن زن گفت: چه قلب مهرباني داري

 ! بودميعمر بن خطاب هم مثل تو مهربان 

سكوت كرد و چیزي به او نگفت و دسنتور داد تنا ماهاننه از     رضى اهلل عنه حضرت عمر

 بیت المال براي او حقوق تعیین گردد، تا زندگي زن و فرزندانش تامین شود. 

 اي از رحم و شفقت خلیفه دوم است. اين روايت تنها نمونه

 يهودي پيرمرد 

بخاطر جويا شندن از حنال    رضى اهلل عنه هاي بازديد كه حضرت عمرطي يكي از برنامه

اي ايسنتاده و از منردم   نابیننايي را ديند كنه در كننار خاننه     ، پیرمرد زدميمردم در شهر گشت 

د، براي خلیفه ناگوار بود كه فردي از رعیت خود را ببیند كنه نیازمنند باشند.    خواهميكم  

مرد پرسید! چه چیز تو را مجبور به تكدي و گندايي كنرده اسنت؟ پیرمنرد      از پیر جلو رفت و

 نابینا گفت! از خلیفه بپرس و دگرگوني زمانه. 

 گیري؟ آيا نیاز داري از بیت المال نمي :پرسیدند رضى اهلل عنه حضرت عمر

 هرگز! زيرا من يهودي هستم.  :پیرمرد جواب داد

منرد كشنید آنگناه     دسنتش را بنه آرامني بنر پشنت پینر      خلیفنه   ،پا از شنیدن اين پاس 

مرد فقیر را در میان دستهايش گرفت و با ميبت از او خواست  هاي ضعیف و ناتوان پیردست

كجنا بايند    :شنناخت پرسنید  را نمني  رضنى اهلل عننه   همراهش برود. مرد نابینا كه حضرت عمر

مقنداري   خنواهم مني من بینا.   يخانهحضرت بدون آنكه خود را معرفي كند فرمود: به  ؟بیايم

رضنى اهلل   مرد به راه افتاد و حضرت عمر پول به تو بدهم، زيرا اكنون چیزي همراه ندارم. پیر

 ،مرد يهنودي اسنت   دار بیت المال گفت: اين پیرخزانه به مرد يهودي را به خانه اش برد و عنه

قات از آن فقنراء و مسناكین   ايم، زيرا صند ا در حه او به عدالت رفتار نكردهبه خدا قسم كه م

 . پینر باشند مني مسلمان و اهل كتاب است در حالي كه او از افراد نیازمند است كه اهل كتاب 

منرد نابیننا مبلغني پنول داد      بنه پینر   .مرد يهودي وقتي فهمید او امیرالمومنین است مسلمان شد
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شنان  ي د و آبنرو سپا براي امثال او از غیر مسلمانها حقنوقي تعینین كردنند تنا گندايي نكننن      

 ميفوظ بماند. 

 گريه كودك 

شننید بسنیار تينت    اي گريه كودكنان را مني  هنگامي كه صد رضى اهلل عنه حضرت عمر

گرفت و در يكي از روزها كه در مسجد نشسنته بنود صنداي گرينه كنودكي را      تاثیر قرار مي

اري قنر نشد، حضرت براي اينكه به علت بي شنید، چون مدت زيادي گذشت و كودك آرام

كودك پي ببرند از مسجد خارج شدند كودك را ديدند كه همراه با مادرش بنود. فرمودنند:   

؟ زن كه خلیفه را كندميواي بر تو به نظر من تو مادر بدي هستي! چرا فرزندت اين قدر گريه 

ي : گرينه شناخت گفت: بهتنر آن اسنت كنه از عمنر سنوال كنني! حضنرت بنه او گفنت         نمي

زينرا   كندميفرزندم چهار روز است كه گريه  :طي دارد؟ زن پاس  دادفرزندت به عمر چه رب

 ام در حالي كه هنوز ي  ساله نشده است. گرفته او را از شیر

امیرالمومنین فقن  بنراي كودكناني از بینت      :و وقتي علت اين كار را جويا شد پاس  داد

 كه از شیر مادر گرفته شده باشند. كندميالمال سهمیه برقرار 

رت فوراً شخصي را فرستادند تا در بین مردم اعالم كند، كه فرزندانشان را زودتر از حض

ي تولند سنهمیه   بعد از اينن بنراي هنر كنودك از ليظنه     موقع از شیر مادر ميروم نكنند، زيرا 

 . شودميبرقرار 

  رضى هللا عنه خوش طبعي و مزاح حضرت عمر

وجه به آخرت او را از میل بنه مسنا ل   خنديد، زيرا تكمتر مي رضى اهلل عنه حضرت عمر

خنديند  كنه ايشنان مني    ديند مني و  شند مني دنیوي باز داشته بود، اما هر زمان بنا پینامبر روبنرو    

گرديند. بنا وجنود اينكنه     هاي پیشانیش از هم باز ميو چین و چروك شدمياش بشاش چهره

 گرفت. ست شادي وجودش را فرا ميدانميي پیامبر را نعلت خنده

مسنا ل   يبناره در صلى اهلل علیه وآله وسلم ي گروهي از زنان قريش نزد رسول خداروز

ند و طبه عادت زنان، سر و صدا و همهمنه، زيناد شنده بنود ولني      كردمياسالمي پرس و جو 

 ند. كردميبا بزرگواري و شكیبايي تيمل  صلى اهلل علیه وآله وسلم پیامبر
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ند تا وارد خانه شوند، زننان پنا از شننیدن    اجازه گرفت رضى اهلل عنه وقتي حضرت عمر

صلى اهلل علینه وآلنه    هاي خود را پوشانیدند. پیامبربا عجله چهره شده وپراگنده صداي ايشان 

پینامبر را خنندان    رضنى اهلل عننه   اين صينه خنديدند و زماني كه حضرت عمرديدن از  وسلم

اي پینامبر! خندا    :رشده بود فرمودندديدند با چهره بشاش، در حالي كه لبخند بر لبهايشان ظاه

 شما را خندان داشته باشد!.

پیامبر فرمود: من از اين رفتار زنان تعجب كردم زيرا همین كه صداي تو را شنیدند فنوراً  

سرش را بنا   زدميدر حالي كه لبخند  رضى اهلل عنه حجابشان را رعايت كردند! حضرت عمر

از  ،با شوخي بنود گفنت: اي ظالمهنا   توأم جدي كه  تعجب به طرر زنها بر گرداند و با ليني

؟! آنگناه سنرش را بسنوي    ترسنید مين صلى اهلل علیه وآله وسلم و از رسول خدا ترسیدميمن 

 شايسته است كه از شما بترسند!  ،پیامبر برگرداند و گفت: اي رسول خدا

د! حضنرت  زني از میان آن گروه پاس  داد كه! شما خشنن و سنختگیرتر از پینامبر هسنتی    

صلى اهلل  سكوت كرده لبخند بر لبهايش ظاهر بود و به خاطر سعادت پیامبر رضى اهلل عنه عمر

و او با وجود آنكه شخصي نیرومند و داراي ابهت  كردمياحساس خوشبختي  علیه وآله وسلم

مانند كودك مطیع بود. او صداقت و  صلى اهلل علیه وآله وسلم بود ولي در ميضر رسول خدا

صنلى اهلل   من براي رسول خندا »ت خودش را نسبت به پیامبر اين گونه بیان فرموده است: ميب

ايشنان   پیامبر همان طور كنه خندا در منورد   برده، خدمتگزار و نگهبان بودم و  علیه وآله وسلم

چون  صلى اهلل علیه وآله وسلم فرموده: با مومنین بسیار مهربان بودند و من در مقابل رسول اهلل

 .«مآمدمياي بودم كه به فرمان ايشان به حركت در برهنهشمشیر 
ميبت اين مرد بزرگ، نسبت به پیامبر آن قدر زياد بود كه هرگاه پیامبر را خندان و شاد 

 . شدمياز فرط خوشيالي اش  شوق از چشمهايش جاري  ديدمي

ت عمر نینز  در میان جمعي از ياران خود كه حضر صلى اهلل علیه وآله وسلم روزي پیامبر

كه در كننار قصنري از بهشنت     يكي از آنان بود فرمودند: من ي  بار زني را در خواب ديدم

اين قصر متعله به چه كسي است؟ فرشتگان پاسن  دادنند: اينن كناخ      :گیرد، پرسیدموضو مي

 و به سرعت از آنجا دور شدم.  ماست، من در عالم خواب غیرت او را به خاطر آورد عمر
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رضنى   و صيابه شروع به خنديدن كردند و حضرت عمر اهلل علیه وآله وسلمصلى  پیامبر

 آيا من نسبت به شما با غیرت هستم؟  !يا رسول اهلل :، گفتكردميدر حالي كه گريه  اهلل عنه

شوخ طبعي خلیفه نقل شده اين است كه: ي  بار،  يبارهيكي از ماجراهاي جالبي كه در

منرد   نمردي را ديدند، ايشان جلو رفته و نامش را پرسیدند. آ ند،كردميايشان از شهر بازديد 

خودش را جمره )يعني اخگر آتش( فرزند شهاب معرفني كنرد )شنهاب يعنني شنعله آتنش(       

اش حرقه )يعني گرما( وقتي ننام قبیلنه  اهل  :اهل كجا هستي؟ مرد پاس  داد :حضرت پرسیدند

بنا خننده گفتنند:     رضنى اهلل عننه   عمنر  را پرسیدند گفت: من از قبیله بني حزام هستم. حضرت

را درياب كه سوختند! با شنیدن اين سخن آن مرد و همه كساني كنه بنا حضنرت     اتخانواده

  ند.همراه بودند خنديد

ند، بطور مثال ماجراي رفتنار  دادميبا وجود شوخي ايشان هرگز ابهت خود را از دست ن

 جالب است:  گفتميو ناسزا  كردميو ايشان با حطیئه شاعري كه در اشعارش ديگران را هج

ايشان آوردنند و آنگناه    نزدحطیئه را  شاندستور  طبه رضى اهلل عنه روزي حضرت عمر

فرمان داد به دستهايش دستبند بزنند و مته و چاقويي را بیاورند و با اين كار به حطیئنه فهمانند   

كنرد. حطیئنه بنه شندت      دست بر ندارد زبانش را قطنع خواهند   (1)كه اگر از سرودن هجويات

وحشت كرد و با فريادي همراه با ترس تقاضاي بخشش نمود، حضار هنم وسناطت كردنند و    

خلیفه از او تعهد گرفت كه ديگر كسي را دشنام ندهد، و در عنوض قنول داد كنه سنه هنزار      

 درهم به حطیئه بپردازند! 

 

                                                 

 ار برند.هجو: شعري كه در آن از ديگران به بدي ياد كنند و فيش و ناسزا به ك -1



 الهامو فهميدن   حضرت عمر

ور عادي از درك و فهم مردم پنهان است و گر نه منظور از غیب، فهمیدن آننه كه به ط

د، انسانها بر علم خندا احاطنه ندارنند مگنر بنه مقنداري كنه خندا         دانميكسي جز خدا غیب ن

بخواهد، مشهور است كه خداوند متعال بنه دوسنتان نیكوكنارش، چیزهناي بسنیاري را الهنام       

هنم پیرامنون همنین      عننه رضنى اهلل  . از حضرت عمنر دانندميي مردم آن را نكه عامه كندمي

هنا در بعضني منوارد مشنكل بنه نظنر       موضوع روايات بسیاري نقل شده است كنه پنذيرفتن آن  

 . كنیمميرسد، به همین خاطر به رواياتي كه در صيت آن يقین داريم اكتفا مي

ست دانميپا از مشرر شدن به دين مبین اسالم وظیفه خود  رضى اهلل عنه حضرت عمر

حفاظت كنند، روزي همنراه بنا تعندادي از يناران،       صلى اهلل علیه وآله وسلم مبركه از جان پیا

رضنى اهلل   جلوي خانه خود نشسته و با يكديگر مشغول صيبت بودند. ناگهان حضنرت عمنر  

سخن خود را ناتمام گذاشت و متوجه رهگذري شد كنه شمشنیري بنر پهلنويش آويختنه       عنه

 :يشان با دست به مرد ناشناس اشاره كرده و گفتندبود. يكي از ياران علت سكوت را پرسید، ا

كه او دشمن خداست و براي قصد شومي به اينجا آمنده اسنت. يكني از     دهدميقلبم گواهي 

چگونه آگاه شدي؟ اما حضرت بدون اينكه پاسخي بدهد با سرعت به طرر آن  :ياران پرسید

صلى اهلل علیه وآله  برد. پیامبرمرد رفت، بند شمشیرش را گرفت و آنگاه او را نزد رسول خدا 

ي( ننام  مين وهنب الج  بناو را رها كن. آن مرد )عمیر  :كه بسیار دانا و بردبار بود فرمود وسلم

تعريف نكنرده بنود كنه خنودش      صلى اهلل علیه وآله وسلم داشت و هنوز ماجرا را براي پیامبر

ي شمشنیرش را نینز   لبنه آمنده و   صنلى اهلل علینه وآلنه وسنلم     اعترار كرد براي كشتن پینامبر 

زهرآگین كرده است تا زخم آن بهبود نیابد تا بنا اينن كنار بخناطر كشنته شندن اقنوامش در        

 جنگ بدر از مسلمانان انتقام گرفته باشد.

ي آن را اين واقعه طوري ديگري نقل شده، و اين  متن ترجمه شده در سیرت ابن هشام)اما 

ز جنگ بدر، عمیر بن وهب جميي و صفوان بنن  م: اندكي پا اياز رحیه المختوم نقل نمود

امیننه در حجننر اسننماعیل نشسننته بودننند. عمیننر، يكنني از شننیاطین قننريش بننود كننه در مكننه    

 و صيابه را بسیار آزار مي داد. پسرش در جنگ بدر اسیر شده بود.  پیامبراكرم

صفوان گفت: آورد كه درچاه انداخته شدند. عمیر، از كشتگان بدر و از كساني سخن به میان 
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 سوگند به خدا كه پا از آنان، زندگي ارزشي ندارد! 

عمیرگفت: به خدا، راست مي گويي. اگر بدهكار نبودم و يا مي توانستم بندهیم را ادا كننم و   

اگراز بابت بینارگي خانواده ام، نگراني نداشتم، به سوي ميمد به تاخت مي رفتم و او را مي 

 در دستشان اسیر است، بهانه اي هم براي رفتن به مدينه دارم.كشتم. زيرا از آنجا كه فرزندم 

صفوان، از خدا خواست و بي درنگ گفت: من ، بازپرداخت بدهیهايت را بر عهده مي گیرم 

و مراقب خانواده ات خواهم بود و تا زنده باشم از آنان همانند خانواده خودم سرپرسنتي مني   

 دريغ نخواهم كرد.كنم و هرچه درتوان داشته باشم، از آنها 

عمیرگفت: پا اين تصمیم، بین من و تو بماند و كسي باخبر نشود. صفوان پذيرفت و آنگناه  

عمیر، سفارش كرد كه شمشیرش را تیز و آغشته به زهر كنند و سنپا راه مديننه را در پنیش    

عمنر   گرفت. مستقیم به سوي مسجدالنبي رفت و هنگامي كه در حال خواباندن مركبش بنود، 

 او را ديد. خطاب بن

با عده اي از مسلمانان، در مسجد جمع بودند و درباره الطنار الهني بنه مسنلمانان در      عمر

با ديدن عمیر بن وهب گفت: اين سگ، دشمن خداست  جنگ بدر سخن مي گفتند. عمر

رفت و گفت: اي رسو ل خدا! اين   و جز براي شرارت نیامده است. بي درنگ نزد پیامبر

 فرمود: او را نزد من بیاور. ، عمیر، با شمشیر آخته آمده است. رسو ل اكرمدشمن خدا

 نزد عمیر رفت و بند شمشیر عمیر را چسبید و به چند تن از انصارگفت: ننزد پینامبر   عمر

برويد و مراقب ايشان باشید كه نمي شود به اين پلید، اطمینان كرد. آنگاه عمیر را ننزد رسنول   

بند شمشنیر وي را بنه    عمیر را ديد و مشاهده كرد كه عمر مبر اكرمبرد. وقتي پیا خدا

اي عمینر!  » و سنپا فرمنود:   « اي عمنر! رهنايش كنن   »گردنش پینیده  و مي كشند، فرمنود:   

 عمیر نزدي  رفت و گفت: صبح شما بخیر.«. نزدي  بیا

ه آن، كلمنه  خداوند ، ما را به درودي بهتر از درود تو گرامي داشته ك»فرمود:  رسول اكرم

 «.سالم و درود اهل بهشت مي باشد

عمیر گفت:آمده ام تا درباره اسیري كه در دست « آمده اي؟عمیر! براي چه»پرسید:  پیامبر

 «.شماست، صيبت كنم و از شما بخواهم كه در مورد او، به من لطفي بكنید



 

 زندگینامة فاروق اعظم عمر     37 
 

 «پا اين شمشیر چیست كه بر گردنت آويخته اي؟» پرسید:  رسو ل خدا

راسنتش را بگنو،   »فرمنود:   : اين شمشیرها را بال ببرد! مگر به دردمان خنورد؟! پینامبر  گفت

 عمیر گفت: فق  برا ي همین منظور آمده ام كه گفتم.« براي چه آمده اي؟

بلكه تو و صفوان با هم نشستید و يادي از چاه بدر و كشتگان كرديد و »فرمود:  رسول خدا

دم و خانواده ام، سرپرستي مي داشتند، مي رفنتم و ميمند   سپا تو گفتي: اگر من بدهكار نبو

را مي كشتم، و صفوان نیز بازپرداخت بدهي و سرپرسنتي خنانواده ات را پنذيرفت بنه شنرط      

 «.اينكه تو مرا بكشي؛ اما بدان كه خداوند، مرا حفظ مي كند و مانع تو مي گردد

تو دروغ مي گويي و هرگز  عمیرگفت: گواهي مي دهم كه تو پیامبر خدايي، فكر كرديم كه

از آسمان به تو خبري نمي رسد و بر تو وحي نمي شود. كسي غیر از صفوان، از اين موضنوع  

خبرندارد، به خدا سوگند حاال يقین كردم كه كسي جز خدا، اين خبر را به تو نرسانیده است، 

آنگناه عمینر، بنه     سپاس خداي را كه مرا به اسالم هدايت نمود و اين سفر را برايم مقدر كرد.

فرمود: به برادرتان مسايل دينش را آمنوزش دهیند و بنرايش قنرآن      حه گواهي داد. پیامبر

 بخوانید و اسیرش را آزاد كنید.

صفوان در مكه به مردم مي گفت: شما را به چیزي مبده خواهم داد كه جريان غم انگیز بندر  

فران، جوياي اخبار  بود تا اينكنه خبنر   را به فراموشي مي سپارد. وي، همواره از سواران و مسا

سنخن نگويند و بنه او     را شنید و سوگند ياد كرد كه هرگز بنا عمینر   مسلمان شدن عمیر

 فايده اي نرساند.

به مكه بازگشنت و اسنالم را تبلینغ مني كنرد و تعنداد زينادي بنه دسنت او مسنلمان            عمیر

 .((1)شدند

صنلى اهلل علینه وآلنه     پذيرد و پیامبر اكنرم اين حادثه باعث شد كه )عمیر( دين اسالم را ب

 نیز او را بخشیدند بعدها او يكي از مسلمانان خوب و وفادار شد. چگونه حضنرت عمنر   وسلم

 فهمیدند كه آن مرد براي انجام هدفي شوم آمده است؟  رضى اهلل عنه

 ي نیروي درايت و هوشیاري است؟ آيا اين نوع الهام نشانه

                                                 

 .663 – 661، ص 1ابن هشام، ج سيرۀاین از اضافات مصحح کتاب می باشد.  -1
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م كه از طرر خداوند پاك بر قلب افراد شايسته و كسناني  دانیميهرگز اين طور نیست! 

 . شودمي، الهام كنندميكه روح پاك و شفار دارند و از شهوات دنیا و مظاهر آن پرهیز 

منورخین صنيت آن را    يكي ديگر از وقايع مشهور است كه بعضني  واقعه ساريه الجبل،

 تايید كرده اند، بدين قرار است: 

ين  روز جمعنه كنه در حنال خوانندن خطبنه بنود، ناگهنان           عنهرضى اهلل حضرت عمر

ساكت شد و چشمهايش را بست، اين كار باعث تعجب مسلمانان از جمله حضرت علني بنن   

بنه   ،حصنن  بنن  شد. ناگهان حضرت با صداي بلند فرياد زد: ينا سناريه   رضى اهلل عنه طالبابي

ظلم كرده است! مسلمانان مشنغول   كوه پناه ببر و احتیاط كن! كسي كه گرگ را چوپان كند

؟ گويند مني امیرالمنومنین بناالي منبنر چنه      :صيبت كردن با يكديگر شدند و از هم پرسنیدند 

 و هنگامي كه نماز به پاينان رسنید حضنرت علني     دحضرت نماز جمعه را همراه مردم خواندن

ب نگناهي بنه   جلو رفته از ايشان پرسید: چه چیزي را صدا زديد؟ خلیفه بنا تعجن   رضى اهلل عنه

آينا شنما هنم شننیديد؟ حضنرت فرمودنند: بلنه         :كرده و پرسیدند رضى اهلل عنه حضرت علي

 ما شنیديم. يهمه

خلیفه بر روي منبر سخنانش را با صداي بلند گفته بود و منظور سوال ايشنان از حضنرت   

ه، بلكه اين بود كه در آن هنگام كه فرياد زده است در حالت معمولي نبود رضى اهلل عنه علي

ي  حالت دروني در وي پیدا شنده بنود. اينن     گويندميهمان طور كه دانشمندان روانشناس 

و عللي ديگر انسنان   شودميتغییر حال دروني حالتي است كه نیروي عقل در مقابل آن عاجز 

. اينن  شودمي، مانند وقتي كه نیروي مغناطیسي در ي  شيء ايجاد دهدميرا تيت تاثیر قرار 

ه آمند مني علنیهم السنالم بوجنود     ءگام نزول وحي در انبیاهنهوشي است كه بیه به بيحالت ش

فرمودنند: بنه منن القناء شند كنه مشنركین         رضى اهلل عنه است. خلیفه در جواب حضرت علي

هايشان سوار شدند و از كنوه عبنور كردنند فهمیندم     ن ما را شكست دادند و باالي شانهبرادرا

توانند با مشركین بجنگند و بر آنها پیروز شوند و اگر از باشند مير مسلمانها بر كوه مشرر اگ

كوه بگذرند و متوجه مشركین نشوند هالك خواهند شد. با مجسم شدن اين صينه در مقابل 

 د زدم و سخناني را گفتم. اچشمانم ناگهان فري



 

 زندگینامة فاروق اعظم عمر     39 
 

 حضرت علي و بقیه مسلمانان بعد از گذشت ي  ماه از موضوعي كه بنه حضنرت عمنر   

 الهام شده بود آگاه شدند.  اهلل عنه رضى

شننیده  بعداً روشن شد كه فرمانده لشكر مسلمانها صدايي شبیه به صداي امیرالمنومنین را  

به كوه پناه ببر(( اين پیام را از مسافت دور كه صدها كیلومتر تا  ،: ))اي ساريهگفتميبود كه 

كنار كوه كمین كرده اند، او بنا   مسجد النبي فاصله داشت دريافت كرده بود، كه مشركین در

ي قدرت خداوند لشكرش به سوي آنها يورش برد و پیروز شد، بدون ش  اين پیروزي نتیجه

 بود. 

استاد عباس عقاد سعي كرده است اين واقعه را از ديندگاه روانشناسني تجزينه و تيلینل     

م. زيرا القاء دروني مخالف هسترأي : اين نوع القاء دروني است ولي من با اين گويدميكند، 

ربطي به شنیدن صداي حضرت از مسافت صدها كیلومتر دورتر ندارد. به نظر من نیازي نیست 

﴿ :فرمايند ميكه در اين زمینه بيث علمي بشود زيرا خداوند متعال            

  ﴾  :ما داده شده استلم و دانش به شمقدار كمي از ع» [85]اإلسراء».  
 



 و عزت و عظمت اسالم  رضى هللا عنه حضرت عمر

هدر ما از نشر اين سري از كتابهنا در منورد زنندگي بزرگنان اسنالم بررسني حنوادث        

كنه منورخین كمتنر بنه آن توجنه       است دوران زندگي هر ي  از قهرمانان اسالم ايبرگزيده

 نها كاسته شده است. كرده اند و در خالل بیان حوادث ديگر از اهمیت آ

د از اينكه خود رسول اهلل صلي اهلل علیه وسلم دولت اسالمي را تلسیا كردند و بنینان  بع

ر از بزرگترين موسسین دولت اسنالمي در عصن   رضى اهلل عنه ش  حضرت عمربيگذاشتند، 

ري ي بسنیا آنكه خلیفه مسلمین شود، در ادارهرود. قبل از طاليي خالفت اسالمي به شمار مي

هناي دولنت اسنالمي را كنه در زمنان      اول همكاري داشت، او توانسنت پاينه  از امور با خلیفه 

ري شده بود تثبیت كند و مرزهاي دولنت اسنالمي را از   بنیانگذا رضى اهلل عنه حضرت ابوبكر

 شمال آفريقا تا ايران گسترش دهد. 

ا اندرزهاي حكیماننه  فرماندهان لشكر اسالم را ب رضى اهلل عنه امیرالمومنین حضرت عمر

اي بنه اينن   ، بطور مثال: به ابوعبیده فرزند مسعود ثقفني كنه در عنراق بنود نامنه     كردميارشاد 

 مضمون نوشت: 

گوش فرا ده، و در كارها با آننان   صلى اهلل علیه وآله وسلم به سخنان ياران رسول اكرم»

گ نیاز به مردي با وقنار  مشورت كن. با شتاب تصمیم مگیر و صبر را پیشه خود ساز، زيرا جن

 . «دارد كه فرصت مناسب را بفهمد
اي بنه اينن عبنارت    نامنه  ،جننگ قادسنیه  ي فرماننده ، رضى اهلل عنه به سعد بن ابي وقاص

هرگاه به قادسیه رسیدي توقف كن، زيرا آنجا ميل سرسبز و مناسبي اسنت، بعند از   »نوشت: 

ر كردن از آن دشوار اسنت و در مكناني   ها و رودخانه هايي وجود دارد كه عبومنطقه پل اين

آنان روز شنماري نموديند    كه هستي بمان اگر براي آمدن دشمن صبر كرديد و براي جهاد با

هايي را كه مسلمانها در آنجا هستند دقیقناً مشنخب نمنا و منرا از     شويد. براي من جاپیروز مي

 . «امور مربوط به مسلمانان آگاه ساز
زمین شام را مياصره كرده بود و پنیش از آنكنه اهنالي شنهر     ابوعبیده، شهر حلب در سر

فنه بنا اينن كنار موافنه      تسلیم شوند، مياصره را شكست و به طرر انطاكیه حركت كرد، خلی

پیروزي مسلمانان و شهادت تعدادي از آنها منرا  »اي به اين مضمون ارسال داشتند: نبود و نامه
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رفتن به سوي نواحي نزدي  انطاكینه كنار    نشیني تو از قلعه حلب وخوشيال كرد ولي عقب

ي حلب را فنتح كنني و   نجا خواهند گفت تو نتوانستي قلعهدرستي نیست. زيرا بزودي اهالي آ

كساني كه هید چشم داشتي به تو نداشته اند به تو طمع خواهند ورزيد و با سپاهیان بنه سنوي   

و فصنل كنند، زينرا او    حنل   تو باز خواند گشت. از جايت تكان نخور تا خندا اينن جرينان را   

 . «كننده است. ان شاء اهلل مرتبا كم  براي پیروزي به شما خواهد رسیدبهترين فیصله
را در  رضنى اهلل عننه   ت حضنرت عمنر  راي ما، حكمت و دور انديشي و فراسن اين نامه، ب

از كوچن  و بنزرگ كنه    ي امور، اعم ن بر كلیههاي دولت اسالمي و اشرار ايشاتثبیت پايه

 . كندميهاي جنگي است، روشن عله به نقشهمت

، زنندگیش بندور از   بنود مي دولت پهناور اسالر یا  رضى اهلل عنه با آنكه حضرت عمر

 گذشت. تجمل و در كمال پارسايي و زهد مي

بنا   رضنى اهلل عننه   زماني كه خلیفه وارد شهر شد سوار بنر االغني بنود، حضنرت معاوينه     

تعندادي پیناده بودنند بنا ايشنان روبنرو شندند، معاوينه         جماعت بزرگي كه گروهي سنواره و  

 لباسهاي فاخر و گرانبهاي پوشیده بود تا ظاهرش را با ابهت و با شكوه جلوه نمايد. 

اب سنالمش را ننداد و بنا    خلیفه را ديد سالم كنرد. حضنرت جنو     هنگامي كه معاويه

 اش را از او بر گرداند. تندي چهره

اي »ن همراهان امیرالمومنین بود با صداي آهسته گفنت:  عبدالرحمن بن عور كه در میا
  «اين مرد را رنجانديد، اگر با او صيبت كنید بهتر است! المؤمنین، امیر

صاحب اين جماعنت بنزرگ    امیرالمومنین به طرر معاويه برگشت و از او پرسید: آيا تو

 بله.  :بینم؟ معاويه جواب دادهستي كه مي

 . متلسفم: براي تو حضرت با عصبانیت فرمودند

معاويه كه بسیار زيرك و چاره انديش بود بنه حضنرت گفنت: اي امیرالمنومنین، منا در      

سرزمیني هستیم كه جاسوسهاي دشمن فراوانند، اگر آمادگي نداشنته باشنیم و تعنداد منا كنم      

، منن فقن  كنارگزار    كندميآورد و به ما حمله ما را ناتوان و حقیر به حساب مي باشد دشمن

شوم. و اگر مرا تقويت نمايید كنید آنگاه در نزد دشمن حقیر مي ا هستم و اگر مرا تضعیفشم
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شوم. با وجود اين سخنان، خلیفنه قنانع نشند و بنا     شوم و اگر مرا منع كنید متوقف ميقوي مي

رار گشودي! اگر راسنت  اي را براي فچه از تو سوال كردم تو راه چاره تمسخر گفت: من هر

 اي است. گويي اين كار، فريب زيركانهاي است و اگر دروغ مير عاقالنهگويي، نظمي

 ، خدا بر حال تو آگاه است. كنمميم و تو را منع ندهميمن به تو دستور 
 

  شودمياز شهادتش آگاه  رضى هللا عنه حضرت عمربسم رب الشهداء 

ان شنهادتش  رسد كه مرد پاك سرشتي چون عمر از نزدي  شدن زمعجیب به نظر نمي
 ي خدا چنین اتفاق افتاده است. را براي بسیاري از دوستان شايستهباخبر شود. زي

 ابنوذر غفناري   رضى اهلل عننه  و فرزند ايشان امام حسین رضى اهلل عنه مانند حضرت علي
 و ديگران. . .  رضي اهلل عنه

هاي در خواب ديد كه خروس ناشناخته كنه شنبیه بنه خروسن     رضى اهلل عنه حضرت عمر
 ، كردميسرزمین عرب نبود به ايشان حمله كرد و مرتب به سوي ايشان حمله 

ي شمشنیري كنه توسن     ودي تيقه يافت! ايشان با دو ضربهآننه را حضرت فرمودند بز
زهرآگین شده بود، به شهادت رسنید. ابولولنو اسنیر     ؤلؤبنام فیروز، معرور به ابول فارسيفرد 

ي فراواني داشت، شايان ذكر است كه حضنرت، قبنل از   كینه لمینايراني بود كه نسبت به مس
اينكه آن خواب را ببیند، از نزدي  شدن مرگ خود با خبر شده بود و از مدتي قبل احسناس  

 كه دوران زندگي ايشان به پايان رسیده است.  كردمي
پا از ضربه خوردن، وقتي از حالت بیهوشي بیرون آمد و از وجود اطرافینان آگناه شند    

 تصمیم گرفت صيبت كند، آرزوي بزرگي در خاطرش بود. 
دفنن   صنلى اهلل علینه وآلنه وسنلم     آرزو داشت در كنار پیامبر و ميبوبش حضرت ميمد

ي و راضني نشند كنه بندون اجنازه      ترسیدميشود ولي از احساس حضرت عايشه ام المومنین 
 دفن شود.  ه وسلمصلى اهلل علیه وآل پیامبر و در كنار رسول اكرم يخانهايشان در 

 چه روح بزرگي داشتي!  ،اي عمر
به فرزندش عبداهلل با صدايي ضعیف گفت: هنگامي كه وفات يافتم، مرا با تنابوت بنه در   

د، اگر موافقت كرد مرا در خواهميام المومنین ببريد و بگويید: عمر بن خطاب اجازه  يخانه
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كنید و اگنر اجنازه ننداد منرا بنه قبرسنتان       كنار ميبوبم رسول اهلل و برادرم ابوبكر صديه دفن 
 مسلمین ببريد. 
 . شدنخواهد فراموش  يافت اما ياد و خاطره او هرگز وفات رضى اهلل عنه حضرت عمر

 نور وجودش در اين دنیا خاموش شد، تا نور ابدي را در جوار خداوند پاك دريابد. 
 سننعديا، مننرد نكننو نننام نمیننرد هرگننز     

 

 نكنو ي نبرنند  مرده آن است كه نامش به 
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